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رعاية األيتاام و أماااتار رعاياة في جمعية الوئام الخيرية وهي  الرعاية الشاملة لأليتام: يسعي الي تحقيق أهداف  األيتام قسم
جمعياة الوئاام الخيرياة   تحساي  جاو ا الخدماة امجتما ياة المقدماة لم ت عايو لأليتاام واألمااا   تغطي كافاة الوواباا الحياتياة 

 . ال ر ية واألسرية وامجتما ية مواجاة المشكال  وامحتياجا ل ةالشامل الرعاية امجتما يةوالتعامل معار في بطاق م اوم 
 رؤية: 

 في الت مية المستدامة وب اء الوط  . ابتطلع لتمكي  األط ال األيتام وذويار م  العيش بحياا كريمة وتأهيلار ليساهمو 
 الرسالة : 

بربااامي يع ااي بامسااتمرار فااي األط ااال األيتااام   وت ميااة  اادراتار وتعاليااال طا اااتار ماا   ااالل موموعااة ماا  المشاااريع فااي كافااة 
والصااحية والتعليميااة واليقاويااة وفااق طاارق وم اااهي علميااة سااليمة   بأساااليا تواوااا التسااار  العلمااي وتل ااي الموااام  امثاةيااة 

 احتياجا  األط ال وذويار .
 االستراتيجية األهداف: 

 المساهمة في ك الة األيتام ما يًا وتوفير الدعر ال  سي وامجتماعي لار. 
 المستدامة لار المساهمة في ك الة األسر ال قيرا وتوفير اإلثاةة. 
 السعي الى توفير اإلثاةة الطارئة لألسر الم كوبة واألوير حاجة في  طا  ثالا. 
 امرتقاء بالعمل اإلثاةي م   الل استخدام الوسائل ام ارية والتك ولوجية الحديية. 

 القسم أهداف: 
 اتبا  الطرق اإل ارية الحديية في تقدير الخدمة لأليتام. 
  ًوةقاويًا وعلميًا وتعويضار ع  فقد األبوا تأهيل األيتام تربويا. 
 ثرس روح التكافل في الموتمع  والحث ِّ على ك الة أو ر عد  ممك  م  األيتام. 
 رعاية األيتام ما يًا وعاطفيًا وب سيًا والمساهمة في تعويضار ح ان األب. 
 مي اليتير ضم  مراوال تحفيظ القرآن ومتابعتار في ح ظ القرآن الكرير . 
  الدعر المالي لمساعدا اليتير بك الة شارية لسد حاجاته األساسية في الحيااتوفير. 

 القسم مهام: 
 تحديد  وائر األيتام مع أفر  الومعية الموزَّعة في جميع محافظا   طا  ثالا. 
 تروبيااًا لمعرفااة الوضااع القيااام بالاليااارا  الم الليااة والميدابيااة لأليتااام واألراماال وتع  ااة امسااتمارا  الق ليااة والبعديااة ياادويًا و لك

 .ام تصا ي لألسرا و رجة امحتياج
  في بداية كل شار لأليتام الك ام  الدورية توزيع. 
 توزيع المساعدا  العي ية ضم  المشاريع الم  َّذا م    ل الومعية. 
 العمل على تحديد األولويا  في العطاء لأليتام. 
 على مر و  صد ته مطالعهث تسلر لكافل اليتير والواة الداعمة إعدا  تقارير  ورية كل ستة أشار ع  األيتام؛ حي. 
 التواصل مع الك الء والداعمي  وم ا شة ما يخصُّ األيتام. 
  س ة وتكون امستمرارية حسا رغبة الكافل والواة الداعمة 15تستمر الك الة حتى بلوغ الس  الشرعي. 
  ومتابعتار في ح ظ القرآن الكرير واستالم التقارير الالزمة ع  الح ظمتابعة  مي اليتير ضم  مراوال تحفيظ القرآن. 
  إعدا  ال رامي التربوية واليقاوية والعلمية بالتعاون مع اللوان الدعوية والعلمية لتأهيل األيتاام واألرامال وتعويضاار عا  فقاد

 .األبوا
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 .كريمة حياة ليعيشوا وتمكينهم والمعنوي 
 

 :القسم أهداف
 اتبا  الطرق اإل ارية الحديية في تقدير المساعدا  اإلبسابية لتل ية امحتياجا  األساسية لألسر ال قيرا. 
   لألسر ال قيرا والمحتاجةثرس روح التكافل في الموتمع ال لسطي ي والحث  على تقدير المساعدا. 
  السعي لتوفير حياا كريمة للمحتاجي  والمظلومي. 
 توفير الدعر المالي لمساعدا المرضى واألسر المتع  ة بك الة شارية لسد حاجاتار األساسية في الحياا. 
 السعي إلى توفير مصدر   ل لألسر المتع  ة والمحتاجة. 
  

 :القسم مهام
  في العطاء لألسر ال قيرا والمحتاجة العمل على تحديد األولويا. 
 تحديد  وائر األسر ال قيرا والمحتاجة مع أفر  الومعية الموزعة في جميع محافظا   طا  ثالا. 
  القياام بالاليااارا  الم الليااة والميدابيااة لألساار ال قياارا والمحتاجااة وتع  ااة امسااتمارا  الق ليااة والبعديااة ياادويًا والكتروبيااًا لمعرفااة

 .ا ي لألسرا و رجة امحتياجالوضع ام تص
 توزيع المساعدا  العي ية وال قدية ضم  المشاريع الم  َّذا بالومعية. 
 إعدا  تقارير شارية ع  األعمال والمشاريع التي تر ت  يذها. 
 إعدا  ال رامي التربوية واليقاوية والعلمية لألسر ال قيرا والمحتاجة وذلك بالتعاون مع اللوان الدعوية والعلمية. 
  

 


